Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op
maandag 9 september 2013 in Café De Witte Börstel te Meers.
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Opening en mededelingen
Niek en Goela Besse kondigen aan op termijn de klankbordgroep Meers te verlaten.
Peet Adams verzoekt Guido Devoi vanuit de gelederen van het Dorps Ontwikkelings
Plan voor structurele vervanging te zorgen. Lukt dat niet dan zal Consortium
Grensmaas het initiatief nemen om de Klankbordgroep weer te completeren.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen
Door de plaatsing van reflecterende paaltjes is de kwestie van de gevaarlijke zachte
berm langs de Saintweg ook voor de inwoners van Elsloo/Stein opgelost. Een nieuw
probleem doemt volgens de omgeving op: een deel van de paaltjes is geplaatst tussen
de maïs.
Wim Janssen uit z’n ongenoegen over het feit dat hij nog steeds geen duidelijk
antwoord heeft gekregen van Rijkswaterstaat Maaswerken over de planning en andere
informatie over de verruiming en verdieping van het Julianakanaal.

Janssen is ook niet op de hoogte gesteld van een infoavond die inmiddels is
georganiseerd over dat werk. ,,Erg slordig”, zo betitelt Janssen de gang van zaken.
Peet Adams zegt toe navraag te doen, zodat alsnog alle info bij de Klankbordgroep
terecht komt.
In de volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep geeft Tom Sijstermans een
presentatie over de recreatievisie voor de Grensmaasgemeenten met de focus op de
geplande fietstrajecten.
Over de toegankelijkheid van de Maasoevers in Berg aan de Maas zijn inmiddels
afspraken gemaakt. Voor het creëren van een looppad en aanpassing van de oevers
ligt de bal nu bij de gemeente Stein, zo oordelen de vertegenwoordigers van de
omgeving en ook Theo Savelkoul.
Voortgang / Uitvoering
François Verhoeven: ,,De locatie Borgharen is klaar op de laatste aanvulling van de
dekgrondberging na. In Itteren concentreren de werkzaamheden zich op de aanvoer
van zand en grind uit Geulle aan de Maas en de veredeling van die delfstoffen. De
grindwinning in Geulle aan de Maas verloopt heel voortvarend en ligt voor op de
planning. Ook de rivierverruiming ten noorden van Geulle aan de Maas krijgt volop
gestalte.
De werkzaamheden in Meers liggen op schema. De grindwinning speelt zich
afwisselend af in de dekgrondberging en het gebied van de rivierverruiming. De
rivierverruiming in Meers moet uiterlijk 31 december 2017 klaar zijn.
De kans bestaat dat de locatie Urmond vervroegd wordt uitgevoerd vanaf 2015. Door
de Vlaamse Boertien-plus-locaties neemt de stroomsnelheid in de Maas ter hoogte van
Urmond toe en is extra oeverbescherming nodig om erosie te voorkomen.
Rijkswaterstaat Maaswerken heeft verzocht om het noordelijk deel van de locatie
Urmond eerder uit te voeren. De voorkeur van Consortium Grensmaas gaat er naar uit
om die locatie dan ook integraal aan te pakken.”
Vivien L’Ortye vult aan dat tijdens de hoogwaterperiode de grindwinning wordt
voortgezet ten oosten van de Weerterhof.
Wim Janssen verzoekt alsnog om een infoavond te organiseren voor de inwoners van
Maasband. De bewonersbrief die in Maasband en Urmond is verspreid, is volgens
Janssen erg globaal. Verhoeven en Adams voeren aan dat een infoavond over een
uitvoering die nog zeven jaar op zich laat wachten, wel erg voorbarig is en uiteindelijk
meer vragen oproept dan helderheid verschaft. Adams oppert een middenweg: de
organisatie van een laagdrempelig spreekuur in samenwerking met de gemeente en
Waterschap Roer en Overmaas. Over die mogelijkheid koppelt hij op korte termijn
terug naar de Klankbordgroep.
Tjeu Hendrix verzoekt om de bewonersbrieven die in Urmond en Maasband zijn
Verspreid, ook in Berg aan de Maas te bezorgen. Adams zegt dat toe.
Wim Janssen benadrukt dat de bevolking steeds enthousiaster wordt over de
ontwikkeling van de Grensmaasnatuur. In de communicatie zou daar nog
nadrukkelijker de aandacht op moeten worden gevestigd.
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Rivierpark Maasvallei
Jo Janssen heeft dit onderwerp geagendeerd omdat hij stilaan het spoor bijster raakt.
,,Er zijn zoveel initiatieven naast het project Grensmaas, dat niet alleen ik, maar vooral
ook de bevolking het allemaal niet meer kan volgen. Dat is jammer.”
Adams legt uit dat het project Rivierpark Maasvallei de weg moet banen voor een
gemeenschappelijke Maas aan beide rivieroevers met identieke bewegwijzering,
hetzelfde zitmeubilair en wandel- en fietsroutes die goed op elkaar aansluiten.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag:
Niek Besse klaagt over de nieuwe bovenlaag die de gemeente heeft aangebracht op
de halfverharde wandel- en fietspaden. Volgens Besse valt daar niet meer op te
fietsen.
De omgeving merkt op dat de Galloways in Meers steeds vaker gezelschap krijgen van
koeien uit de omgeving. Huub Joosten zegt dat het om dieren gaat van een boer uit de
omgeving, die hun eigen graasgebied zonder al te veel beletsel kunnen verlaten.
Wim Janssen vraagt onder meer namens het IVN en de archeologenvereniging om
medewerking bij het blootleggen van de oude veertrap bij Maasband. De afspraak
wordt gemaakt dat Janssen daarover contact legt met Theo Savelkoul. Die ziet in
principe geen obstakels, mits de trap geen wateropstuwende effecten veroorzaakt.
De volgende vergadering is maandag 20 januari 2014 om 16 uur in de Witte
Börstel.
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